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Erzählkarte 
Am Nachmittag lief im Polizeirevier 
das Telefon heiß: ein Banküberfall und 
ein Raub im Juweliergeschäft. Auch 
ein Kind wurde vermisst. 

„Unsere Kinder haben einen verdächtigen Mann im Stadtpark 
beobachtet“, sagte ein junger Vater. „Er hatte eine rote Nase 
und trug einen alten Hut.“
„Ich hab einen Mann mit komischem Schlapphut über den 
Platz rennen sehen“, meldete der Bäcker.
„Der Räuber, der in meinen Laden kam, hatte einen roten 
Schal vor dem Gesicht“, berichtete der Juwelier aufgeregt. 

Erzählkarte 
In einer großen Stadt lebte einmal 
ein Mann, der hatte eine dicke rote 
Nase. Die Nase hatte er sich in 
einem eisigen Winter erfroren, als er 

noch in einem Land lebte, in dem es viel kälter war als bei 
uns. Wenn die Nachbarn dem Mann auf der Straße begeg
neten, drehten sie sich um und sagten: „Seht nur, seine 
Nase ist so rot wie eine Tomate. Das kommt sicher vom 
Schnapstrinken.“
Und weil sie seinen fremd klingenden Namen nicht aus
sprechen konnten, nannten sie ihn einfach „Tomate“.

Erzählkarte 
An einem Tag im Februar war es 
besonders kalt. Am Rande des Stadt
parks spielten Kinder im Schnee. Der 
Mann sah ihnen eine Weile zu. Als 

die Kinder ihn bemerkten, stießen sie sich an und riefen: 
„Seht doch den Mann! Wie der aussieht mit seiner Tomaten
nase! Jetzt zieht er den Schal vor das Gesicht, wahrschein
lich, damit ihn niemand erkennt! Bestimmt ist er ein Räuber!“
Laut schreiend liefen die Kinder davon und erzählten zu 
Hause von dem komischen Mann.

Das traditionelle japanische Kamishibai ist ein Erzähltheater, das zahl
reiche kreative Einsatzmöglichkeiten bietet. Der besondere Reiz, der 
von dem geheimnisvollen Holzkasten ausgeht, zieht Kinder aller Alters
klassen in seinen Bann.

Vorbereitung:
Stellen Sie das Kamishibai bei guter Beleuchtung in Augenhöhe der 
Kinder auf. Legen Sie die Karte mit dem Titelbild beiseite, sortieren 
Sie die Bildkarten nach Nummern und stecken Sie sie in die Öffnung 
des Kastens. Platzieren Sie die Karte mit dem Bühnenvorhang an 
 erster Stelle.

Und so geht’s:
•   Stellen Sie sich seitlich vom Kamishibai auf und legen Sie dieses 

Blatt mit der Vorderseite gut sichtbar vor sich hin. So haben Sie so
wohl die Kinder als auch die Erzählkarten und die Texte gut im Blick. 

•  Leiten Sie die Vorführung jedes Mal mit dem gleichen akustischen 
Signal ein — so wissen die kleinen Zuschauer, dass es losgeht. Das 
kann beispielsweise mit einer Triangel, einer Klangschale oder einem 
Gong geschehen.

•  Heben Sie den Vorhang und beginnen Sie mit dem ersten Bild. Sie 
können sich bei der Präsentation der Geschichte an der Textvorlage 
orientieren oder mit eigenen Worten erzählen. Wenn Sie ohne Text
vorlage arbeiten und Sie die Kinder zu den Bildern fabulieren lassen, 
geben Sie ihnen genügend Zeit zu beschreiben, was sie sehen oder 
vermuten, und ihre Gedanken zu entfalten. 

•  Je lebendiger und emotionaler Sie erzählen, desto mehr Freude 
bereitet die interaktive Vorführung den Kindern. Beziehen Sie Instru
mente mit ein, arbeiten Sie mit Gesten, verschiedenen Stimmlagen 
und Geräuschen. 

•   Sobald Sie die erste Szene präsentiert haben und auch die Kinder 
keine Fragen mehr haben, ziehen Sie das Bild heraus und stecken es 
hinter die anderen Erzählkarten — zum Vorschein kommt das nächste 
Bild.

•  Wenn Sie die Geschichte zu Ende erzählt haben, fällt der Vorhang 
wieder und Sie beenden die Vorführung mit dem gleichen akustischen 
Signal wie zu Beginn. 

Tipps:
•  Lassen Sie die Kinder eigene Geschichten erfinden, illustrieren und 

präsentieren. Gut geeignet sind bekannte Märchen oder einfache 
Reihengeschichten mit Tieren. 

•   Um eine bessere Haltbarkeit der selbst gestalteten Erzählkarten zu 
gewährleisten, bietet es sich an, die Bilder zu laminieren.

Erzählkarte 
Ein paar Tage später ging der Mann 
mit der roten Nase in die Bäckerei, 
um Brot zu kaufen. Kaum hatte er 
den Laden betreten, rannte der 

 Bäcker auf die Straße und rief: „Hilfe! Überfall! In meinem 
Laden ist der Räuber Tomate. Ich habe ihn an der Nase 
erkannt.“
Da merkte der Mann, dass ihn die Leute für einen Räuber 
hielten. Er lief davon, so schnell er konnte. Er lief und lief, 
bis er endlich den Stadtrand erreichte. Er wollte nie mehr in 
die Stadt zurück, in der man ihn für einen Räuber hielt. Aber 
wo sollte er bleiben?

Die Geschichte erschien mit diesen Illustrationen erstmals 1994 als Bilderbuch im NordSüd Verlag
und 2005 als Lektüre für die 2. und 3. Klasse im Hase und Igel Verlag (ISBN 9783867600514). 
Unter www.bücherbrücken.de steht der Buchtext in 15 Sprachen zur Verfügung. 
Für das Kamishibai wurde der Text in Absprache mit der Autorin bearbeitet. 

Erzählkarte 
Nach langem Herumirren entdeckte 
er ein altes, verlassenes Haus. Dort 
versteckte er sich. Er schlief auf einer 
alten Matratze. Weil er fror, sammelte 

er Holz für ein kleines Feuer. Aber er hatte Angst, der Rauch 
des Feuers könnte sein Versteck verraten. 
Der Hunger ließ ihn nicht schlafen. Er kletterte über Zäune 
und Hecken und stahl Kartoffeln und Rüben aus Scheunen. 
Die Leute bemerkten es gar nicht. Sie hatten genug Vorräte. 
Tomate aber dachte: Bin ich jetzt wirklich ein Räuber? 
(Richten Sie diese Frage an die Kinder: Würden sie Tomate 
als Räuber bezeichnen? Wie ist es dazu gekommen?)

„Mann mit Schlapphut, rotem Schal und Regenschirm 
 gesucht“, notierte Kommissar Kern.
Das Gerücht vom gefährlichen Mann mit der Tomatennase 
verbreitete sich blitzschnell in der Stadt. Bei jedem Fall, den 
die Polizei nicht gleich aufklären konnte, sagten alle: „Das 
kann nur der Räuber Tomate gewesen sein!“
(Sprechen Sie mit den Kindern darüber, was der Begriff 
 Gerücht bedeutet.)
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www.haseundigel.de

Illustrationen: Jutta Timm (www.juttatimm.de)
Text: Ursel Scheffl er (www.scheffl erweb.de)

KAMISHIBAI

Alle nannten 
ihn Tomate
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Сюжетна картинка 
Вдень у відділку поліції було гаря
че: пограбування банку та пограбу
вання ювелірного магазину. Також 
зникла дитина.

«Наші діти помітили підозрілого чоловіка в міському 
 парку, — розповідає молодий батько. — У нього був 
 червоний ніс, і він носив старий капелюх».
«Я бачив, як по площі бігає чоловік у смішному капелю
сі», — повідомив пекар. 
«У грабіжника, який прийшов до мого магазину, обличчя 
було закрите червоним шарфом», — схвильовано повідо
мив ювелір.

Сюжетна картинка 
Колись в одному великому місті 
жив чоловік, у якого був великий 
червоний ніс. Він відморозив собі 
ніс однією крижаною зимою, коли 

жив у країні, набагато холоднішій за нашу. Коли сусіди 
бачили чоловіка на вулиці, вони поверталися і казали:
«Дивись, у нього такий червоний ніс, наче помідор. Це, 
мабуть, від вживання спиртних напоїв».
І оскільки вони не могли вимовити його іноземне ім’я, 
вони називали його «Помідор».

Сюжетна картинка 
Одного дня в лютому було особливо 
холодно. Діти гралися в снігу на 
краю міського парку. Чоловік деякий 
час спостерігав за ними. Діти, 

 побачивши його, підштовхнули один одного й закричали: 
«Подивись на чоловіка! Як він дивно виглядає зі своїм 
 помідорним носом! Тепер він ще й шарф натягує на 
 обличчя, мабуть, щоб його ніхто не впізнав! Він, напевно, 
розбійник!»
Діти з криком тікали й розповідали вдома про незнайомого 
чоловіка.

Сюжетна картинка 
Через кілька днів чоловік із черво
ним носом пішов у пекарню купити 
хліба. Як тільки він увійшов до 
крамниці, пекар вибіг на вулицю і 

крикнув: «Допоможіть! Пограбування! У моєму магазині 
Помідор. Я впізнав його по носу».
Чоловік збагнув, що люди прийняли його за грабіжника. 
Він тікав, як міг. Він біг і біг, поки нарешті не досяг околи
ці. Він більше не хотів повертатися до міста, де його вва
жали грабіжником. Але де йому тепер було залишатися?

Сюжетна картинка 
Після довгого блукання він знайшов 
старий покинутий будинок. Там він 
сховався. Він спав на старому ма
траці. Оскільки йому було холодно, 

він збирав дрова для невеликого багаття. Але він боявся, 
що дим від вогню видасть його.
Голод не давав йому спати. Він перелазив через паркани 
та живоплоти, крав картоплю та ріпу з хлівів. Люди цього 
навіть не помічали, бо в них було достатньо запасів. Але 
Помідор запитував себе: чи справді я тепер розбійник?
(Поставте дітям таке запитання: чи назвали б вони 
 Помідора розбійником? Як це сталося?)

«Розшукується чоловік у капелюсі, червоному шарфі й 
парасолькою», — повідомив інспектор Керн.
Чутка про небезпечного чоловіка з помідорним носом 
швидко поширилася містом. У кожній справі, яку поліція 
не могла вирішити одразу, всі говорили: «Це міг бути 
лише грабіжник Помідор!»
(Обговоріть з дітьми, що означає слово чутка.)

Традиційний японський Камісібай – це оповідальний театр, який 
пропонує численні творчі застосування. Особлива чарівність, яку 
випромінює таємнича дерев’яна коробка, притягує дітей різного 
віку.

Приготування: 
Розташуйте Камісібай на рівні очей дітей при хорошому освітленні. 
Відкладіть обкладинку убік, відсортуйте сюжетні картинки за номе
рами та вставте їх у отвір коробки. Спочатку покладіть картинку зі 
сценічною завісою.

Як це працює:
•  Станьте з одного боку від Камісібай і покладіть цей аркуш паперу 

перед собою так, щоб лицьова сторона була добре видна.Таким 
чином, ви добре бачите дітей, а також сюжетні картинки та тексти.

•  Розпочинайте виставу щоразу одним і тим же акустичним сигна
лом – так маленькі глядачі дізнаються, що дія почалася. Це можна 
зробити, наприклад, за допомогою трикутника, співаючої чаші 
або гонгу. 

•  Підніміть завісу і почніть з першої картинки. Розповідаючи істо
рію, ви можете використовувати текстовий шаблон як посібник 
або розповісти її своїми словами. Якщо ви працюєте без тексту 
і спонукаєте дітей вигадати власну історію до картинок, дайте 
їм достатньо часу описати те, що вони бачать або припускають, 
і можливість розвинути свої думки. 

•  Чим яскравіше й емоційніше ви розповідаєте історію, тим цікаві
ше буде інтерактивна вистава для дітей. Використовуйте інстру
менти, працюйте з жестами, різними голосами та звуками.

•  Як тільки ви представили першу сцену, і у дітей більше не зали
шилося питань, витягніть картинку і покладіть її за інші сюжетні 
картинки – з’являється наступна картинка. 

•  Коли ви закінчите розповідати історію, завіса знову опускається, і 
ви закінчуєте виставу тим же звуковим сигналом, що й на початку.

Поради:
•  Нехай діти створюють, ілюструють та презентують власні історії. 

Добре підійдуть відомі казки або прості серіали з тваринами.
•  Щоб забезпечити кращу довговічність створеним власноруч 

сюжетним картинкам, доцільно заламінувати іх. 

Übersetzung ins Ukrainische: 
Svitlana Reiner
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Усі називали 
його Помідором
розповідаємо історії з 
Камісібай
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